ZÁPIS Z AKCE

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA JILEMNICE – DESATERO PROBLÉMŮ
12. dubna 2012
Dle prezenční listiny 98 přítomných, za NSZM ČR: Ing. Petr Švec, za MěÚ: Mgr. Vladimír
Richter, Ing. Jana Čechová, Ing. Petr Faistauer, Ing. Martin Šnorbert, Ing. Dagmar Stolínová,
Ing. Petra Novotná, Jan Jírů, Jan Füri, František Augustin, Marie Bedrníková, Mgr. Jindřiška
Vébrová, Ing. Miroslava Kynčlová, Jana Exnerová, Ing. Václav Myslivec
Moderace: Aleš Matouš a Ing. Petr Švec
Šestý ročník fóra Zdravého města Jilemnice zahájil moderátor akce
– pan Aleš Matouš. Ke kulturnímu vystoupení vyzval taneční duo
ze skupiny Paul-Dance Jilemnice, Terezku Vinklářovou a Míšu
Zuzánkovou, které předvedly vystoupení s názvem „Mahnamahna“
na téma postaviček ze Sezamové ulice – ukázku latino techniky –
salsy, bachanty, shine.
Po krátkých zdravících představitelů města a ředitele NSZM ČR,
Petra Švece, program pokračoval prezentací Zdravého města
Jilemnice. Řešení loňského desatera problémů představil
koordinátor Zdravého města Jilemnice, Martin Šnorbert a politička
Zdravého města Jilemnice, místostarostka Jana Čechová. V loňském roce se do konečného řešení
dostalo 8 problémů – jedná se o problémy, které se umístily v TOP 10 na fóru i v následné anketě:
Hraběnka jako sportovně rekreační areál: Projekt, jehož přípravy běží již několik let. Maximalistická
varianta výstavby hotelu je zažehnána novým územním plánem, ze kterého hotel vypadl. K řešení se
velice aktivně postavila komise tělovýchovy a sportu vedená panem Janem Suchardou. V jejich
podání je projekt rozdělen na několik etap, přičemž I. etapa zahrnuje realizaci pouze po městských
pozemcích, kdy by byla vybudována střelnice a trestné kolečko. Projekt byl podpořen pracovní
skupinou Strategického plánu rozvoje města, která realizaci projektu navrhla do akčního plánu pro
období 2012 – 2014. Samotné realizaci však musí předcházet vynětí pozemků ze zemědělského
půdního fondu. Projekt není možné dokončit bez přidělení
finančních prostředků z rozpočtu města.
Kontrola nočních podniků, snížení hluku v noci: Město
spolupracuje na tomto problému s Policií ČR, s městskou
policií a se sociálním odborem. Namátkově několik
kontrol, zaměřených na podávání alkoholu nezletilým,
provedeno bylo. Počet kontrol byl však nedostatečný – je
zapotřebí větší intenzita. Dlouhodobým problémem je
nedostatečný počet městských strážníků a jejich pracovní
doba. Kladně je hodnocena vyhláška města o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných místech, jejichž vydání
doporučila a připravila komise dopravy a veřejného
pořádku.

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Opravy povrchů místních vozovek: Dotační programy na opravy místních komunikací nepamatují,
akce se hodně slučují, některé povrchy komunikací se podařilo obnovit v celém rozsahu např. v rámci
akce Čistá Jizera (v lokalitě Hrabačov, U Labutě, Metyšova ulice). Kritický stav přetrvává u komunikací
Za Lázněmi a Na Kozinci. Město se snaží opravy provádět efektivněji, vždy po celé délce komunikace,
omezují se pouhé opravy děr. Oprava v celém rozsahu sebou přináší vysoké náklady.
Podporovat a rozvíjet sociální služby: Velmi intenzivně pracují skupiny vytvořené v rámci projektu
komunitního plánování sociálních služeb. Jilemnice se snaží podporovat akce a projekty, např.
setkání pěstounských rodin, realizace projektu Jilemnice - město bez bariér. Na území města funguje
velmi dobře Klub seniorů, Dětské centrum, DPS. Malý počet preventivních programů pro seniory.
Zachovat osmileté gymnázium a vyřešit prostorové podmínky školy: Kladně byla hodnocena
propagace střední školy na svých webových stránkách, ve zpravodaji a dokončení přestavby bývalé
textilní školy. Negativem byla určena špatná dopravní obslužnost a veliké riziko snižujícího se počtu
studentů. Řešení tohoto bodu doplnil ředitel Gymnázia a SOŠ Jilemnice, pan Václav Hartman:
Zdůraznil regionální význam školy, připomněl nově otevírané obory s maturitou (veřejnoprávní
činnost, informační technologie). Tak jako o každého
žáka bojují základní školy regionu, zápolí
s nedostatkem studentů také obor osmiletého
gymnázia, více zájemců přetrvává o klasické čtyřleté
gymnázium. Pan ředitel přítomným přiblížil plán
přestavby bývalé textilní školy – je dokončena
projektová dokumentace na přestavbu suterénu, její
realizace by měla být hotová do konce letních
prázdnin, dále dojde k výměně oken a opravě fasády.
Letos se očekává začátek stavebních úprav dispozic
kolem dílen. V roce 2013 proběhne přestavba půdního
prostoru. Nejpozději v r. 2014 bude budova bývalé
textilní školy schopná pojmout kompletní Gymnázium
a SOŠ Jilemnice.
Zámecký park – opravit stávající pódium pro kulturní akce: V loňském roce zámecký park prošel
úpravou terénu kolem pódia, bylo opraveno propadlé orchestřiště, na stromech v parku byly
provedeny tahové zkoušky, aby se určilo, které jedince lze ponechat či je nutno pokácet. V letošním
roce probíhají v parku rozsáhlé sadovnické úpravy, které v sobě zahrnují kácení dendrologicky
slabých jedinců, založení nových trávníků a náhradní výsadbu. Protože je zámecký park kulturní
památkou, je nutné při jakémkoliv zásahu nalézt konsensus mezi investorem a památkáři.
Zbudovat skatepark: Realizace tohoto projektu je často diskutovaným tématem na jednáních
dětského parlamentu. Skate Club Jilemnice získal od rady města bezplatný pronájem prostor v čp. 70
pro umístění skateparku. Pro jeho provozování si musí zařídit potřebná povolení. O venkovní verzi
skateparku se jedná v souvislosti s projektem Hraběnky, kdy se předpokládá vznik skateparku
v prostoru trestného kolečka.
Zlepšit stav zeleně ve městě: Tento problém řeší tři projekty: „Zelené Krkonoše“, který je realizován
společně s polskými partnery a jehož cílem je revitalizace sokolského parku, kde bude provedena
nová výsadba, umístěny herní prvky a zřízena fit stezka. Projekt „Revitalizace významných částí
městské zeleně v Jilemnici“ v sobě zahrnuje úpravu zámeckého parku, areálu MMN a aleje Zámecká –
Křížek. Projekt „Jilemnice – město zeleně“ řeší úpravu prostoru kolem kostela sv. Vavřince a
zpracování studií: obnova ovocných alejí ve městě, cesta z města alejemi, návrat jilmů do Jilemnice.
Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Oba prezentující na závěr svého vystoupení zdůraznili, že řešení některých problémů jsou
dlouhodobá a nelze je splnit během jednoho roku. Moderátor akce, Aleš Matouš, poděkoval oběma
za představení problémů a vyzval ke svému vystoupení ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR,
pana Petra Švece.
Ředitel NSZM ČR v rychlosti představil činnost asociace, která má v současnosti 106 členů. Nováčkem,
který přistoupil v roce 2011 je Liberecký kraj, jehož koordinátorka, paní Ivana Ptáčková byla vzácným
hostem na letošním fóru. Dalším významným hostem, který
zavítal do Jilemnice, byl předseda NSZM ČR, pan Petr
Hermann. Petr Švec přítomným nastínil význam „značky“
zdravé město jako dlouhodobého systému zlepšování, zdravé
město znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě
a spokojeně. Vysvětlil, že město musí nejenom něco umět
dělat, ale musí své činnosti umě zabalit a prodat. Příkladem
všem byla mezinárodní ocenění pro města Chrudim a Jihlava.
NSZM ČR zajímá praktický každodenní život, podporuje
regionální produkty, označené regionální značkou a
doporučuje se zaměřovat na podporu fair trade výrobků –
tyto výrobky bylo možno zakoupit také v rámci fóra, fair trade
produkty byly obsahem dárkových tašek pro vylosované
účastníky. Novinkou fór zdravých měst jsou tzv. stoly mladých,
které jsou budoucími nadějemi všech měst, jsou to budoucí
zaměstnanci organizací, možná budoucí veřejní činitelé a
jejich názor je velice důležitý. Podporu NSZM ČR mají také
senioři, od podzimu bude probíhat nový program, ve kterém se budou moci města porovnat mezi
sebou na téma „jak se u nás žije seniorům“. V další části prezentace Petr Švec vysvětlil práci u
jednotlivých stolů. Každý stůl na arch papíru zaznamená problémy za svou oblast a dohodne se na
nominaci dvou nejzásadnějších problémů, které půjdou do následného hlasování. Zdůraznil, že město
Jilemnice bude zdravým městem, pokud vyřeší hlavní problémy v souladu se zásadami udržitelného
rozvoje.
Následovala půlhodinová pracovní část u jednotlivých diskusních oblastí. Garant každé oblasti
vystoupil se svými závěry a představil dva problémy, které skupina nominovala pro další hlasování.
Pracovní část
A. Rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad - informovanost – garant Ing. Martin Šnorbert
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Zřízení rezervačního on-line systému pro setkání s úředníky – myšlenka na vytvoření on-line
zprostředkování setkání s úředníkem na určitý den a hodinu, nutno vyčlenit činnosti, u kterých je
toto objednání možné
 Výstavba smuteční síně – konstatování, že okolní menší obce mají prostor pro důstojné
rozloučení se zemřelými
 Dokončení, příp. aktualizace „Rádce občana“ – na webových stránkách města jsou zveřejněny
nejdůležitější dokumenty, formuláře a případný návod k jejich vyplnění
 Zasílání městských novinek přes e-mail (newsletery) – vytvoření adresáře kontaktů, na které by
byly přeposílány informace o městských akcích, novinky, závady, uzavírky apod.
 Zachování katastrálního pracoviště v Jilemnici – vyjádřit podporu města pro zachování
katastrálního úřadu v Jilemnici

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.








Dlouhodobě sledovat místní ukazatele – v rámci projektu „Jilemnice – město zeleně“ byla
vypracována sada místních ukazatelů (indikátorů), které odrážejí konkrétní dění ve městě
Zpřehlednit internetové stránky města –
internetové stránky byly aktualizovány v rámci
projektu „Zavádění CAF v Jilemnici“, ale pro
spoustu návštěvníků jsou nepřehledné
Řešení dlouhodobého směřování města (jasné
vymezení, kdo zodpovídá) – občané by měli
vědět cestu, kam město dlouhodobě směřuje,
zda se chce zabývat turismem, ekonomikou,
sportem apod. (problém navržen do 10 P)
Grantový program města (zvýšení objemu
financí) – Grantový program města rok co rok
rozděluje menší objem finančních prostředků.
Grantová komise neustále apeluje na zvýšení objemu financí, z grantového programu jsou
podporovány sportovní akce, kulturní akce, volnočasové aktivity a obecně prospěšné činnosti
(problém navržen do 10 P)

Diskuse:
 Využití facebookového profilu města Jilemnice informování občanů

využít nejrozšířenější sociální síť pro

B. Životní prostředí – garant Ing. Dagmar Stolínová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Vyřešení sběru bioodpadu od občanů (zahrádky) – problém, který dlouho figuroval na předních
místech, svazku obcí Jilemnicko se podařilo získat dotaci na vybudování několika komunitních
kompostáren v regionu, v Jilemnici bude kompostárna vybudována v lokalitě bývalého cvičiště na
Javorku, prozatím bude možné zde
odevzdávat
odpady
ze
zahrádek,
kompostárna nevyřeší kuchyňské odpady
 Nepořádek na stanovištích tříděného
odpadu – tento nešvar se rozmohl,
průběžně se řeší a uklízí, nejhorší situace
byla pravidelně u OSP, kde bylo nakonec
rozhodnuto o zrušení stanoviště
 Koncepční řešení péče o zeleň včetně
systémové údržby
(absence osoby
„zahradníka) – myšleno na úseku péče o
zeleň, kdy u nově vysazovaných porostů
není zajišťována následná údržba, řešením
by bylo obnovení pracovního místa
„zahradníka“ (problém navržen do 10 P)
 Ochrana ovzduší, lokální topeniště – rodinné domy v období podzim, zima – silné znečištění
ovzduší, lidé zatápí patrně kde čím, kontrola běžných občanů není možná, právnické osoby se
kontrolují

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.








Informační kampaně o třídění odpadů – řídit se heslem „opakování matka moudrosti“, neustále
občanům připomínat základní informace o třídění pomocí plošných kampaní, zpravodaje,
webových stránek, zapojit do kampaně školy
Požární nádrž na Kozinci – je zanedbaná, nikdo se o ni nestará, zajistit její údržbu, určit
zodpovědnosti
Alternativní zdroje tepla na sídlišti – vlastníci bytových jednotek na sídlišti volají po vybudování
svých alternativních zdrojů a odpojení od centrální kotelny
Černé skládky – vytvořit kontrolní mechanismus postihu černých skládek na pozemcích
zemědělské půdy a po městě
Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání, kontrola provedených služeb) – zlepšení činností
pro zajištění běžného úklidu města, vytvoření kontrolního mechanismu provedených služeb
(problém navržen do 10 P)
Údržba a zachování polních cest a biopásy kolem nich – zajistit údržbu nově vybudovaných alejí,
podpora projektů zaměřených na obnovení původních alejí

Diskuse:
 Pro černé skládky využít tzv. fotopastí
 Nepřiměřeně vysoký poplatek za svoz komunálního odpadu, návrh na vyhlášení nového
výběrového řízení
 Příspěvek o laxnosti některých majitelů psů, návrh na vytvoření zón pro pejskaře
 Návrh motivačního systému pro občany – tříděný odpad by každý občan odevzdával na sběrném
dvoře, kde by mu byla vyplácena finanční kompenzace
C. Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení, sociopatologické jevy – garant Jana Kavanová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Usilovat o umístění externích defibrilátorů na frekventovaná místa – jedná se o přístroje, které
mohou využít laici při první pomoci, návrh na umístění do DPH, sportovní haly, základních škol,
MěÚ apod.
 Bezbariérová Jilemnice – podporovat a dále rozvíjet projekt, který je součástí komunitního plánu
sociálních služeb
 Větší podpora neziskových organizací v grantovém programu – podpora organizací, které
poskytují sociální služby, např. město jim najde vhodné prostory pro činnost, město je podpoří
finančním příspěvkem v rámci grantového
programu vč. navýšení objemu finančních
prostředků do grantového programu města –
primární
prevence,
podpora
sociálního
začleňování (problém navržen do 10 P)
 Chybějící sociální byty pro mladé a občany ve
finanční tísni – v Jilemnici chybí malé a levné byty
pro lidi, kteří se dostanou do finančních
problémů, jsou tu byty velké - pro tuto sociální
skupinu drahé. Přizpůsobit sociálním bytům např.
budovu bývalé polikliniky, případně z velkého
bytu udělat dva malé (problém navržen do 10 P)
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

D. Vzdělávání a výchova – garant Mgr. Helena Henychová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Zachování střední školy v Jilemnici – důraz na zachování a následné udržení střední školy na
Jilemnicku (problém navržen do 10 P)
 Koncepční řešení rekonstrukce budov obou základních škol – vytvoření koncepce ve spolupráci
s oběma řediteli základních škol (problém navržen do 10 P)
 Vyřešit ledovou plochu pro bruslení škol –
v dostupném časovém úseku od škol
 Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol –
upozornění na úseky před sokolovnou, u
stadionu, u autobusového nádraží, využití
retardérů, snížit rychlost pomocí dopravních
značek
 Podpořit spolupráci škol Jilemnicka – základních
škol, základních škol s gymnáziem apod.
 Podpora speciální školy městem – speciální škola
se cítí mimo dění, svého zástupce nemá ani ve
školské komisi
 Hraběnka - volnočasové aktivity dětí – přizpůsobení areálu pro běžné volnočasové aktivity dětí
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
E. Volný čas, kultura, sport, cestovní ruch – garant Ing. Jana Čechová
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Kritický stav prostor městské knihovny – nedůstojné prostředí jak pro knihy, tak pro výpůjčitele
 Digitalizace kina – přizpůsobit provoz kina moderním požadavkům
 Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce – realizace první etapy, využití asfaltové dráhy
jako cyklostezky, in-line dráha (problém navržen do 10 P)
 Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN a na Kozinci, údržba stávajících – v současné
době je na sídlišti u MMN zhruba 60 dětí, nemají
zde prostor pro hraní, oblast Kozince je na tom
obdobně, apel na údržbu stávajících hřišť, na
kontrolu prvků, údržbu (problém navržen do 10
P)
 Potřeba zimního stadiónu, případně kluziště –
návrh na vytvoření zimního stadionu v místě
bývalé teplárny, případně realizace kvalitního
venkovního kluziště
 Nedostatek letních sportovních aktivit pro širší
veřejnost – např. pěší, cyklo závody
 Využití prostoru kolem teplárny a sportovní haly – využít do budoucna pro venkovní sportoviště,
s tímto prostorem počítá zpracovávaný generel sportovišť
 Zvýšit počet kulturních aktivit pro seniory – návrh na pravidelné taneční večery apod.
 Podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží – např. v rámci grantového programu
 Nekácet les kvůli střelnici
Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Diskuse:
 Skupina u diskusního stolu E původně do hlasování navrhla 3 problémy (Hraběnka, vybudování
dětských hřišť a digitalizaci kina), proběhlo hlasování, na základě něhož byly určeny dva
závěrečné problémy – realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce, vybudování dětských
hřišť v zástavbě u MMN a na Kozinci, údržba stávajících
 Příspěvek o nutnosti vyjádření podpory pro Krkonošské muzeum v Jilemnici
 Podotknutí, že Jilemnice si zaslouží alespoň kvalitní venkovní kluziště, když už ne zimní stadion
 Představení fungujícího kalendáře akcí, kde každá pořádající organizace může on-line zařadit
svoji akci ke zveřejnění
 Vyjádření podpory digitalizace pro kino, nutnost přizpůsobovat se novým podmínkám
F. Podnikání a zaměstnanost – garant Jaroslav Nykl
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého OSP) – skupina dospěla tak jako v přecházejících
letech ke stejnému problému a tím je stabilizovat a dále rozvíjet areálu služeb bývalého OSP, ve
schváleném územním plánu došlo ke změně využití areálu (z živnostenské plochy na plochu
smíšeného městského území) (problém navržen do 10 P)
 Návrh změny územního plánu v souladu s rozvojem služeb v OSP – využití areálu pro
podnikatele a živnostníky
 Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů – neustále se opakující problém, kdy mladí lidé
odchází do okolních vesnic, protože v Jilemnici nejsou stavební pozemky (problém navržen do 10
P)
 Rozšíření parkovacích míst v centrální části města – vybudování nových parkovišť na nových
plochách, např. v areálu OSP
 Chybějící obchodní centrum – stále nedostatečná nabídka širokého sortimentu potravin
 Využití budov, které jsou opuštěné – např. spořitelna, poliklinika, kotelna, budova kojeneckého
ústavu
 Podpora a spolupráce škol a podnikatelů - podnikatelé mají zájem o spolupráci, nebrání se ani
sponzorství
Diskuse:
 Příspěvek k parkovišti proti poště za prodejnou
nábytku – měl tam stát obchodní dům, stále se
nic neděje, pouze je na ploše ukotvená
maringotka, odpověděl zastupitel E. Seibert –
parkoviště bylo smlouvou prodáno, ale protože
nebyla naplněna podstata smlouvy, nemá již
kupující k věci právní vztah, konstatování od
občana z řad veřejnosti, že parkoviště je třeba
legalizovat
 Otázka z pléna, co si mají občané představit pod
pojmem stabilizace areálu služeb, zda je to
kamionová doprava, která městu nic nepřináší,
zda je nutné, aby v jednom z nejzajímavějších
míst sídlily firmy, odpověděl garant oblasti, že do areálu byli živnostníci z toho důvodu, že tam
nikdy nic jiného provozovat nešlo

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

G. Doprava, prevence kriminality, bezpečnost občanů – garant Aleš Matouš
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Zavírací doba pro herny – neustálý problém s rušením nočního klidu
 Zpomalovací prahy – umístit v lokalitách Za Lázněmi u skautské klubovny, ul. Metyšova, u
nemocnice, ul. Valdštejnská
 Udržovat chodník k nádraží ČD
 Smetiště ve Valdštejnské ulici – odkládání odpadků u kruhového objezdu, rozbořený plot u
internátu, nepořádek u garáží
 Zimní údržba chodníku od Alexandra po
odbočku Za Lázněmi – v zimě se neudržoval,
chodci museli chodit po hlavní silnici a proplétat
se mezi stojícími auty
 Důsledně dodržovat vyhlášku města o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti
– apel na činnost městské policie, kritická situace
v parčíku u Tesca
 Opravy silnice – pravidelné opravy výtluk,
opravy kritických úseků
 Osvětlení přechodu u autobusového nádraží –
řešení předmětného úseku okomentoval
starosta města, který podotkl, že pro celou ulici je zpracována studie, dojde k zúžení celé
komunikace, vzniknou místa k parkování, nasvěcené přechody, kraj se k realizaci v současné době
staví zády (problém navržen do 10 P)
 Rozšíření parkovacích míst na sídlišti – opakující se problém nedostatku parkovacích míst
v hustě obydlené zástavbě (problém navržen do 10 P)
 Vyvýšené obrubníky (ostrůvky) na náměstí – nebezpečné, došlo alespoň k zaoblení rohů
 Osvětlení přechodu u autobusového nádraží – Inko starosta: celá ulice od shora – je na to
zpracována studie na humanizaci celého úseku, dojde k zúžení celé komunikace, vzniknou místa
k parkování, nasvěcené přechody, kraj se k tomu staví zády
 Zlepšení zimní údržby města – úklid sněhu, protahování
 Aplikovat model „společný prostor“ na dopravu v Jilemnici – využití základních dopravních
pravidel k slušnosti před instalací restriktivních dopravních značek
 Kvalitnější sekání trávy kolem silnic
 Retardér v okolí školních zařízení
 Regulace Jilemky u Normy
Diskuse:
 Apel na kontrolu kvality prolézaček, bezpečnost herních prvků, častější kontroly
 Vytvoření preventivního programu (školení) na téma použití první pomoci na hřišti, na ulici
apod.
 Řešení, apel na majitele soukromých objektů, zahrad – likvidace nepořádku v samotném centru
města, město s tím nemůže nic udělat, není to však ostuda pouze majitele, ale i celého města

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

H. Stůl mládeže – garant Mgr. Zdeněk Novák
Představení problémů vzešlých z diskuse u stolu:
 Realizovat skatepark a bikepark – řešit prostor pro širší využití, problémem se zabývá dětský
parlament, podporu pro realizaci vyjádřilo na sociální síti přes 1 200 lidí
 Bezpečnost mládeže – přechody, autobusové nádraží –
městská policie do teď kontroluje přechod pouze pod
kopečkem, tyto ranní kontroly si zaslouží rozšíření i do
dalších lokalit, preventivní působení městských strážníků
 Nalezení kompromisu mezi zábavou a pořádkem ve
městě (noční život) – zábava a noční život ANO,
vandalismus a ničení NE (problém navržen do 10 P)
 Revitalizace prostředí koupaliště – upravit prostor do
takové podoby, aby se za to lidé nemuseli stydět
 Cyklostezka v okolí Jilemnice – realizovat, vytyčit
cyklostezku po památkách a jiných zajímavých místech
 Větší spolupráce mezi školami na Jilemnicku –
prohloubení činnosti dětského parlamentu, odbourání
nezdravé rivality mezi školami (přílišná konkurence mezi
základními školami a gymnáziem, vytvoření tzv. on-line
argumentáře, kde by se odpovídalo na případné
pomluvy, připomínky, otázky), dopravní obslužnost, společné projekty se základními školami
 Podpora Krkonošského muzea v Jilemnici
Diskuse:
K danému tématu neproběhla žádná dodatečná diskuse.
Závěr:
Každý účastník dostal u prezence 2 hlasovací lístky, které mohl umístit buď oba k jednomu problému
(zdůraznění váhy problému) a nebo každý hlasovací lístek k rozdílným problémům. Po skončení
prezentace problémů jednotlivých oblastí proběhlo hlasování, na jeho základě bylo sestaveno
desatero problémů Jilemnice (seřazeno sestupně podle počtu přiřazených hlasů):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
14.

Zachování střední školy v Jilemnici - 34 hlasů
Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce - 30 hlasů
Zlepšení čistoty města (běžný úklid, sekání – kontrola provedení) – 23 hlasů
Vybudování dětských hřišť v zástavbě u MMN a na Kozinci, údržba stávajících – 18 hlasů
Koncepční řešení rekonstrukce budov obou základních škol – 17 hlasů
Větší podpora neziskových organizací v grantovém programu) – 15 hlasů
Osvětlení přechodů u autobusového nádraží – 9 hlasů
Rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů – 8 hlasů
Řešení dlouhodobého směřování města (jasné vymezení, kdo zodpovídá) – 7 hlasů
– 11. Koncepční řešení péče o zeleň vč. systémové údržby (absence osoby zahradníka) – 6 hlasů
– 11. Stabilizace a rozvoj areálu služeb (bývalého OSP) – 6 hlasů
Grantový program města (zvýšení objemu financí) – 5 hlasů
Chybějící sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni – 4 hlasy
– 15. Rozšíření parkovacích míst na sídlišti – 1 hlas
– 15. Nalezení kompromisu mezi zábavou a pořádkem ve městě (noční život) – 1 hlas

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Řešení problémů:
V období 2. – 16. května proběhne anketa mezi občany města. Ověřené problémy, tzn. ty, které se
umístí v první desítce na fóru a zároveň v první desítce v anketě, budou předloženy zastupitelstvu
města k dalšímu řešení.
Na závěr akce moderátor poděkoval všem za konstruktivní návrhy, za účast a pozval je na další
setkání, které se uskuteční v dubnu příštího roku.
Pozn.: Na doprovodných nástěnkách byla účastníkům představena kampaň Libereckého kraje Uber
plyn! a aktivity Zdravého města Jilemnice na fotografiích.

V Jilemnici dne 17. dubna 2012
Zapsala: Petra Novotná, odbor rozvoje a MH

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

Příloha:

Tato akce je součástí projektu Jilemnice – město zeleně,
který je spolufinancovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí.

